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Ngành Thủy Sản
Cập nhật năm 2022

Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm
Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
(VASEP), 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản cả nước
mang về kim ngạch trên 4,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ
năm 2021. Trong đó, nhiều mặt hàng duy trì mức tăng trưởng
khả quan. Riêng mặt hàng xuất khẩu cá tra ước đạt hơn 1,1 tỷ
USD, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2021.
Kể từ tháng 10.2021, sau những tác động mạnh mẽ từ đại dịch
Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất cá tra đã dần hồi phục
đẩy mạnh tốc độ giao thương để đưa hoạt động thương mại
sản xuất trở lại bình thường như trước.
Các thị trường lớn truyền thống đặc biệt là thị trường Mỹ luôn
là ưu tiên hàng đầu. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ 5 tháng
đầu năm ước đạt 243 triệu USD, tăng hơn 130% so với cùng
kỳ năm 2021. Vừa qua, Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực
phẩm Hoa Kỳ (FSIS)-Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa công nhận
thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được phép chế biến, xuất khẩu
sản phẩm cá tra sang thị trường Mỹ. Như vậy, cho tới điểm hiện
tại, FSIS đã công nhận 19 nhà máy trong danh sách này.
Với sự công nhận thêm 6 nhà máy đủ tiêu chuẩn sản xuất sản
phẩm sang thị trường Mỹ, dự báo lượng cá tra xuất khẩu sang
Mỹ sẽ tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới.
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Ở thị trường Trung Quốc, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã bị phía Trung
Quốc tạm đình chỉ nhập khẩu do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc,
khiến doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Tuy vậy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn tăng trưởng ở
mức cao so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Trung Quốc đạt
mức tăng trưởng hơn 117% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện tại các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng yêu cầu về
kiểm dịch và tình hình dịch bệnh tại VN đã đạt miễn dịch cộng đồng vì vậy hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc trong
thời gian tới sẽ thuận lợi hơn.
Ngoài ra các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra đang tích cực mở rộng xuất khẩu cá tra phát triển sang các thị
trường tiềm năng. Trong số đó có 3 thị trường đáng chú ý là Mexico, Ai Cập và Thái Lan. Dù nhu cầu tăng cao nên các
doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận các thị trường mới dẫn đến số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cũng đông
đảo hơn trước. Mexico hiện là thị trường có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong khối CPTPP. Trong 5 tháng đầu năm nay,
tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mexico đạt trên 50 triệu USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu cá tra sang thị trường Thái Lan cũng đạt gần 50 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ. Một số thị trường mới
như Ai Cập tuy chỉ đạt giá trị khoảng hơn 15 triệu USD nhưng tăng đến 85% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những
dấu hiệu tích cực cho thấy các thị trường trên đang hấp thu rất tốt sản phẩm cá tra của Việt Nam. Việc mở rộng các thị
trường mới giúp các doanh nghiệp ít lệ thuộc các thị trường truyền thống và mở rộng phát triển quảng bá hình ảnh
thương hiệu cá tra rộng hơn.
Về xu hướng từ đây đến cuối năm, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU... khả quan do mức giá cá
tra xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến trong nước cạnh tranh tốt và mặt hàng cá tra là nguồn thay thế cho một số
phân khúc cá thịt trắng bị thiếu hụt có nguồn cung từ Nga. Năm nay, do tình hình lạm phát giá thực phẩm và thuỷ sản
đang tăng mạnh trên thế giới cũng là một lợi thế cho mặt hàng cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra tại các thị trường
lớn như Mỹ hiện có mức tồn kho cá tra đã ở mức rất thấp sau hai năm dịch bệnh đã khiến cho các nhà nhập khẩu Mỹ
tăng cường việc nhập khẩu cá tra phục vụ nhu cầu thị trường tăng cao trở lại.

2

Cập nhật ngành thủy sản

VISecurities

BÁO CÁO CẬP NHẬT
Giá nguyên liệu tăng mạnh
Giá xuất khẩu trung bình sang thị trường Mỹ cao nhất và tăng mạnh lên tới hơn 4,5 USD/kg. Đây là mức giá cao hơn cả
mức đỉnh của năm 2019. Các lô hàng cá tra chế biến và được vận chuyển đi Mỹ trong thời gian này chủ yếu là phile cá
tra đông lạnh cỡ lớn 7-9 oz; 8 - 10 oz và 10 - 12 oz. Trong khi cá thương phẩm đông lạnh cỡ 3 - 5 oz và 5 - 7 oz đang
thiếu hụt. Giá phile cá đông lạnh XK đi EU cũng khả quan, dao động từ 2,9 - 3,45 USD/kg. Trong đó, giá XK đi thị trường
Hà Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha cũng tăng và ổn định so với cùng kỳ năm 2021.
Giá cá tra phile đông lạnh XK trung bình đi thị trường Trung Quốc cũng cao hơn hẳn so với năm ngoái, dao động từ 2,4
- 3,25 USD/kg (cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,9 - 2,7 USD/kg).
GIÁ CÁ TRA NGUYÊN LIỆU LOẠI 1 TẠI ĐỒNG
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Diện tích nuôi thả cá tra đã thu hẹp lại đáng kể sau 2 năm đại dịch và chỉ phục hồi lại gần đây. Tại một số địa phương
chủ lực sản xuất cá tra như Đồng Tháp, diện tích nuôi cá tra đạt 94,6%. Với nhu cầu đang gia tăng lên rất nhanh trong
năm nay, dự báo diện tích nuôi cá tra sẽ hồi phục trở lại như giai đoạn trước dịch.
Dự báo, tình trạng khan hiếm nguyên liệu sẽ còn tiếp tục kéo dài cho tới ít nhất là hết quý 2/2022. Hiện nay, giá cá tra cỡ
0,7 - 0,8 kg/con dao động ở mức 31.000 - 32.500 đồng/kg; cỡ 1 - 1,2 kg/con dao động mức 32.000 - 34.500 đồng/kg.
Như vậy, so với cùng kỳ, giá cá tra nguyên liệu đã tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái và tăng
khoảng 20% so với cuối năm 2021.
Xuất khẩu tôm 5 tháng đầu năm đạt 1.8 tỷ USD – tăng 38.3% so với cùng kỳ và là sản lượng xuất khẩu nhiều nhất,
chiếm đến gần 39% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 4.6 tỷ USD 5 tháng đầy năm. Tuy nhiên trong tháng 5, giá trị xuất
khẩu tôm có phần chững lại đạt 416 triệu USD, tăng 19%, sau khi tăng nóng 47% trong tháng 4.
Xuất khẩu tôm đạt sự đột phá trong năm nay nhờ một phần nguồn nguyên liệu dự trữ và tồn kho từ năm 2021. Các doanh
nghiệp trước đó đã tranh thủ ký được hợp đồng từ cuối năm ngoái với mức giá cao trong bối cảnh Covid căng thẳng.
Một số yếu tố khách quan bên ngoài tác động như tình trạng lạm phát giá trên toàn cầu cũng tác động giá tôm tăng cùng
với sự trở lại của doanh nghiệp Việt Nam với các hội chợ thuỷ sản quốc tế tại Mỹ, EU…
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CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
TÔM 4T.2022 (TRIỆU USD)
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Dự báo quý II/2022, xuất khẩu thuỷ sản có thể duy trì mức cao đạt 2,8 - 3 tỷ USD, tăng khoảng 36 - 38% so với cùng kỳ
năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn sẽ tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, nhất là châu Âu
khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng do giá cá tra cạnh tranh và có thể lấp khoảng trống ở một số phân khúc với sản phẩm cá
thịt trắng như cá tuyết, cá minh thái bị thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Đối với mặt hàng tôm, Thị trường Mỹ đã có mức tăng trưởng gần 50% 5 tháng đầu năm và vẫn là thị trường lớn nhất
của tôm Việt Nam. Đối với thị trường châu Âu, sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu tôm vào châu Âu giảm trong
quý III và bắt đầu tăng mạnh trở lại trong quý IV/2021, phần lớn là xuất khẩu tôm cỡ nhỏ.
Nguồn nguyên liệu tôm theo dự báo trong các tháng tới có khả năng sẽ thiếu hụt trở lại. Ngoài ra nhu cầu tôm của một
số thị trường nhập khẩu chính có xu hướng chững lại sau khi tăng mạnh từ cuối năm 2021 tới nay. Do vậy, xuất khẩu
tôm quý 2 dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại so với quý 1.
Với tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp áp lực lạm phát tăng cao và chiến sự Nga – Ucraina chưa có tín hiệu hạ nhiệt
sẽ càng làm gián đoạn nguồn cung và gây khó khăn chung với nguồn nguyên liệu thủy sản từ nay đến cuối năm. Các
doanh nghiệp thủy sản trong nước dự báo vẫn tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động xuất khẩu nhưng sẽ có nhiều khó khăn
về nguồn nguyên liệu và cả chi phí logistics hiện đang cũng gia tăng rất nhanh cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận các
quý cuối năm.

4

Cập nhật ngành thủy sản

VISecurities

BÁO CÁO CẬP NHẬT
Kết quả kinh doanh quý 1 các doanh nghiệp niêm yết
Mã
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Các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thủy sản đều có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức đột biến so với
cùng kỳ. Nổi bật là doanh nghiệp đầu ngành cá tra VHC có doanh thu chỉ tăng trưởng 83% nhưng lợi nhuận tăng trưởng
đến hơn 3 lần. IDI cũng có mức lợi nhuận tăng khủng đến gần 1000% so với mức doanh thu chỉ tăng 36%.

VHC - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn: Tại đại hội cổ đông năm nay, công ty đã công bố các hạng mục đầu tư lớn
dự kiến 1.530 tỷ đồng, bao gồm 100 tỷ đồng xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi; 350 tỷ đồng xây dựng xưởng chế
biến bột cá-mỡ cá và cải tạo nhà máy tại công ty Thanh Bình; 150 tỷ đồng đầu tư thêm 1 line sản xuất Collagen, 1 line
cho hoạt động R&D và cải tạo nhà máy tại công ty Vĩnh Hoàn Collagen; 500 tỷ đồng đầu tư nhà máy chế biến trái cây
Thành Ngọc tại Đồng Tháp; 280 tỷ đồng các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và 150 tỷ đồng các khoản đầu tư cho
cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Sa Giang. HĐQT trình kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 46% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch cổ tức gồm 20% bằng tiền mặt và 20%
bằng cổ phiếu.
Gần đây nhất công ty công bố doanh thu tháng 4 đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so
với tháng trước. Động lực đến từ thị trường Mỹ, giá trị xuất khẩu đạt 983 tỷ đồng, tăng 240% so với cùng kỳ và 51% so
với tháng trước. Doanh thu riêng tháng 4 năm nay đã tương đương với gần 70% doanh thu quý II/2021. Lũy kế 4 tháng,
doanh nghiệp cá tra ghi nhận tổng doanh thu 4.924 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ 2021.
Giá cổ phiếu VHC hiện ở mức 110,000 - đã tăng trên 80% kể từ đầu năm. Vừa qua, VHC đã công bố quyết định bán
toàn bộ cổ phiếu quỹ bao gồm 1.43 triệu cổ phiếu. Trong quá khứ VHC cũng hay “lướt sóng” trên chính cổ phiếu của
mình với các đợt mua vào 2010 và bán ra năm 2014.
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FMC: Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC). Quý 1 năm 2022, FMC đạt doanh thu thuần 1.327,5 tỷ đồng
– tăng 37% so với cùng kỳ. FMC lãi sau thuế 42,2 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ. Mới đây nhất, công ty thông báo sản
lượng sản xuất tôm thành phẩm tháng 5 đạt 2.000 tấn, giảm 7 tấn so cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông sản đạt 317 tấn,
gấp 2,7 lần cùng kỳ. Doanh số tiêu thụ chung ghi nhận 22,2 triệu USD (~ 510 tỷ đồng), tăng trưởng 35%.
Lũy kế 5 tháng, doanh số tiêu thụ chung đạt gần 100 triệu USD (~ 2.295 tỷ đồng), tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp cho biết tình hình nuôi tôm năm nay gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng kết quả khá khả quan góp phần
làm giảm giá thành và tăng lợi nhuận ở quý II. Khu nuôi mới đang làm ao, có chậm trễ do mưa nhiều, dự kiến sẽ hoàn
tất và thả giống cho vụ II. Theo chia sẻ của Tổng giám đốc, khả năng quý II sẽ vượt mức lợi nhuận ít nhất 20% so với
cùng kỳ năm trước với lợi nhuận khoảng hơn 98 tỷ đồng.
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Theo kế hoạch ĐHCĐ đưa ra lợi nhuận năm 2022 dự báo đạt khoảng 260 tỷ đồng. Đây là kết quả khá khiêm tốn dựa
trên kết quả bán niên sắp công bố thời gian tới. Thông thường điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp nằm ở 2 quý cuối
năm nhiều hơn vì vậy dự báo lợi nhuận năm nay của FMC có thể đạt từ 290 – 320 tỷ đồng.
Giá FMC đã tăng gần 40% so với đầu năm, hiện quanh mức 70 và gần chạm đỉnh lịch sử 72. PE hiện tại của FMC cũng
ở mức trung bình cao khoảng 14.5 so với các doanh nghiệp cùng ngành.

ANV: - Thủy sản Nam Việt
Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico, mã: ANV) cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan trong những tháng đầu năm 2022.
Vừa qua công ty đã công bố tình hình kinh doanh mới nhất trong tháng 4/2022 với doanh thu đạt 433 tỷ đồng. Lợi nhuận
gộp đạt 164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 1.644 tỷ
đồng. Lợi nhuận sau thuế 323 tỷ đồng, đạt 45% mục tiêu cả năm. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 19% lên 32% sau
4 tháng kinh doanh.
Trong bối cảnh ngành cá tra khởi sắc, năm 2022, Nam Việt đặt kế hoạch doanh thu 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
720 tỷ đồng; tăng lần lượt 40% và 377% so với năm 2021.
Với chiến lược mở rộng kinh doanh, Navico mới công bố về việc tham gia góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến
thức ăn Thủy sản Nam Việt khoảng 200 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Chế biến thức ăn Thủy sản Nam Việt. Công
ty mới có trụ sở chính tại Lô A4 KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Trước đó, vào tháng 3/2022, Navico cũng thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt vừa
được thành lập, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ.
Với khả năng đạt lợi nhuận khoảng 680-700 tỷ đồng năm nay, EPS năm của ANV có thể đạt 5,450. PE tính trên giá hiện
tại khoảng 10.5. Giá ANV đã tăng hơn 80% kể từ đầu năm và với kết quả kinh doanh tiếp tục khả quan các quý còn lại
thì giá ANV dự kiến còn tăng thêm 15% - 25% đến cuối năm.
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BÁO CÁO CẬP NHẬT
IDI: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
IDI vươn lên là nhà xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 tại Việt Nam trong năm 2022. Vừa qua ban lãnh đạo công ty IDI triển khai
dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 3 với công suất thiết kết 500 tấn nguyên liệu/12 giờ/ ngày, dự kiến xây
dựng vào quý IV/2022 trên phần quỹ đất sẵn có của công ty.
Hiện tại, IDI có hai nhà máy với công suất lần lượt là 150 tấn/ngày và 300 tấn/ngày. Các nhà máy đã hoạt động hết công
suất nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi thế giới mở cửa
giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa mạnh trở lại. Vừa qua IDI cũng tận dụng mua nguồn nguyên liệu cá tra giá rẻ
18,000/kg hồi đầu năm và trữ đầy tại hai kho lạnh công ty.
Vào quý 1 vừa qua, công ty đạt doanh thu thuần đạt 1.872 tỷ đồng tăng 36,6% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán
tăng ít hơn nên lãi gộp đạt 304,5 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt
199 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước. Năm nay, IDI đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, tăng 45% so với
năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý
1/2022 IDI đã hoàn thành được 22,6% mục tiêu về doanh thu và 22,3% mục tiêu về lợi nhuận.
Dự kiến lợi nhuận IDI có thể đạt mức cao nhất lịch sử năm nay với khoảng 850-900 tỷ đồng, tương ứng EPS năm khoảng
3800, PE forward cho năm khoảng 7. Đây là mức PE khá hấp dẫn so với các công ty cùng ngành. Dù IDI đã có mức tăng
giá hơn 80% từ đầu năm nhưng khả năng giá vẫn còn tiếp tục khả quan khi kết quả quý 2 công bố.
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Khuyến cáo

BP Phân tích
Head: Nguyễn Hồng khanh
research@vise.vn

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến
và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà
không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng
tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những
thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa
trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo.
Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu
trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.
Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể
tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào
mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào.
Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài
liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử
dụng những thông tin đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép,
tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục
đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)
Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: (84 24) 710 888 48, Fax: (84 24) 3944 5889
https://www.vise.com.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84 28) 7108 8848 Fax: (84 28) 3915 2931

9

